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 المؤهالت العلمية : 

 م مدرسة خميل الوزير الثانوية لمبنين.0220ثانوية عامة عام 

 الدورات التدريبية:

 0202  دورة في صناعة وتحريك الدمى )عرائس( مع المدرب المقدسي عبد السالمم عبالدو
، Schmidt Family Foundationتنفيالالالم جمعيالالالة بسالالالمة لمثقافالالالة والفنالالالون بالالالدعم مالالالن 

 CRSوبالشراكة مع خدمات االغاثة الكاثوليكية 

 0201  جمعية حيفا"دورات في فن التمثيل المسرحي وفن الدمى" 

 0202 المهالالالالارات الحياتيالالالالة للطفالالالالال واليالالالالافعين "جمعيالالالالة بسالالالالمة لمثقافالالالالة  يدورة تدريبيالالالالة فالالالال
 والفنون"

 0224 سالالالالالالالالاعة تدريبيالالالالالالالالة "الجمعيالالالالالالالالة ا  ميالالالالالالالالة  02م دورة فالالالالالالالي العماالالالالالالالالات العامالالالالالالالالة بمعالالالالالالالالدل
 الفمسطينية".

 0224 ساعة تدريبية "جمعية الهمل ا حمر". 02م دورة إسعافات أولية بمعدل 

 0220ساعة تدريبية "جمعية حيفا لمثقافة". 12دل م دورة في فن المسرح االرتجالي بمع 
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 0220 سالالالالاعة تدريبيالالالالالة "جمعيالالالالالة حيفالالالالالا لمثقافالالالالالة  02م دورة فالالالالي فالالالالالن مسالالالالالرح الالالالالالدمى بمعالالالالالدل
 والفنون".

 :في مؤسسات المجتمع المدني األعمال والنشاطات

 0205  عالالالرض مسالالالرحي  41ممثالالالل فالالالي مسالالالرحية دمالالالى بعنالالالوان "كيمالالالو بطالالالل خالالالار " عالالالدد
لمطفالالالالل فالالالالي اطالالالالاك غالالالالزة بالشالالالالراكة مالالالالع خالالالالدمات ا غاثالالالالة  بالتعالالالالاون مالالالالع المراكالالالالز الصالالالالديقة

 . تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنونCRSالكاثوليكية 

 0204  عالالرض مسالالرحي  42ممثالالل فالالي مسالالرحية دمالالى بعنالالوان "غالالزة بالالتحمم وبتتخيالالل" عالالدد
بالتعالالالالاون مالالالالع المراكالالالالز الصالالالالديقة لمطفالالالالل فالالالالي اطالالالالاك غالالالالزة بالشالالالالراكة مالالالالع خالالالالدمات ا غاثالالالالة 

 تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.. CRSالكاثوليكية 

 0203- 0204  عالالرض مسالالرحي  61ممثالالل فالالي مسالالرحية دمالالى بعنالالوان "تالالاج ا ميالالرة" عالالدد
بالتعالالالالاون مالالالالع المراكالالالالز الصالالالالديقة لمطفالالالالل فالالالالي اطالالالالاك غالالالالزة بالشالالالالراكة مالالالالع خالالالالدمات ا غاثالالالالة 

 . تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.CRSالكاثوليكية 

 0202  عالالالرض بالتعالالالاون مالالالع  32"جزيالالرة ا رانالالالب" عالالالدد ممثالالل فالالالي مسالالالرحية دمالالالى بعنالالالوان
، CRSالمراكالز الصالديقة لمطفالل فالي اطالاك غالالزة، بالشالراكة مالع خالدمات االغاثالة الكاثوليكيالالة 

 تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.

 0202  عرض بالتعالاون مالع المراكالز  02ممثل في مسرحية دمى بعنوان "أنا حسون" عدد
، تنفيالالالم CRSاكة مالالع خالالالدمات االغاثالالة الكاثوليكيالالالة الصالالديقة لمطفالالالل فالالي اطالالالاك غالالزة، بالشالالالر 

 جمعية بسمة لمثقافة والفنون.

 0202  ممثل في مسرحية بعنوان "أنا مش سندريم" تنفيمWide Frame . 

 0202  ممثل فالي حمقالات يوتيالوب "سالتاند اب" عالن موي االحتياجالات الخاصالة تنفيالم شالركة
Ad Mark. 

 0202 يم شركة ممثل في مسرحية بعنوان "من حقي" تنفAd Mark. 

 2014 .ممثل في فيمم وثائقي بعنوان "االستخبارات" تنفيم اناة الجزيرة الوثائقية 

 2014  العمل في فن الدمى والمهرجين 

 0200  عالرض بتمويالل مالن مةسسالة  12ممثل فالي مسالرحية "الحال  ال ي"اليع" عالددWar 

Child Holland .تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون 

 0200  ألعاب الصيف تنفيم فرسان العرب، تمويل وكالة الغوث.ممثل في 

 0202  المشاركة في ورشاتI Deal  "والدراما والتفريال  النفسالي "المن مشالروك "أنا اتعامل
 بتمويل من مةسسة أطفال الحرب الهولندية تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.



 0202 عالالالرض بتمويالالالل مالالالن مركالالالز  65فالالالي مسالالالرحية "وادي الزيزفالالالون" عالالدد مسالالاعد انتالالالاجم
 ، تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.NDCتطوير المةسسات ا  مية الفمسطينية 

 0226المشاركة كممثل فالي مسالرحية الممالك م المشاركة في مهرجان بسمة غزة المسرحي ،
 .والولد النجيب

 0226 مالالن مةسسالالة  بتمويالالل عالالرض 32مسالالرحية امالالم رصالالاص ومحايالالة عالالدد م ممثالالل فالالي
War Child Holland.تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون ، 

 0226 عالالالرض بتمويالالالل مالالالن مبالالالادرة  62م ممثالالالل فالالالي مسالالالرحية الممالالالك والولالالالد النجيالالالب عالالالدد
 (، تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.MEPIالشراكة في الشر  ا وسط )

 0226 الالالمن برنالالالامة الصالالالحة  عالالالرض 05م ممثالالالل فالالالي مسالالالرحية مالالالن أجالالالل أبنا نالالالا عالالالدد"
 النفسية الصيفي التابع لوكالة الغوث، تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.

 0226 عالالالالالرض الممولالالالالالة مالالالالالن مركالالالالالز تطالالالالالوير  56م ممثالالالالالل فالالالالالي مسالالالالالرحية "الحقونالالالالالا" عالالالالالدد
 ، تنفيم جمعية بسمة لمثقافة والفنون.NDCالمةسسات ا  مية الفمسطينية 

 0225عية الحياة الخيرية في أنشطة المخيم.م المشاركة في المخيم الصيفي في جم 

 0224  العمالالالل فالالالي مسالالالرحية "سمسالالالم والسالالالاحرة" دمالالالة صالالالغيرة، تنفيالالالم جمعيالالالة بسالالالمة لمثقافالالالة
 والفنون

 0223-0224  عرض تنفيم مسرح فوانيس 02ممثل في مسرحية " ما مش الك" عدد 

 0223-0224  عرض تنفيم مسرح فوانيس 02ممثل في مسرحية "ليمى" عدد 

 0220ع"و المجنة الفنية في مةسسة تامر لمتعميم المجتمعي. م0221-م 

 0221.م متطوك في جمعية بسمة لمثقافة والفنون 

 0666.م ع"و المجنة الفنية في مةسسة حيفا لمثقافة والفنون 

 

 :الخبرات

 .اعمل في مجال التمثيل المسرحي بأنواعه 

 اتشو )المهرجين(.يإتقان فن البم 

 .إتقان فن الدمى ال"خمة 

 

 

  


